
Có thể sử dụng bằng dẻ lau và xô, phun xịt bằng tay
 và máy phun áp lực. Cho việc vệ sinh thông thường 
pha loãng với tỉ lệ 1:20, vệ sinh các khu vực bẩn nặng 
pha với tỉ lệ 1:5, sử dụng nước để pha loãng

Phủ lên bề mặt, cho phép tiếp xúc thời ngắn và tác 
động lên các bề mặt đóng bám nặng nếu cần thiết. 
Rửa lại bằng nước sạch Rửa lại bằng nước sạch 

Có thể sử dụng thùng nhúng và thùng siêu âm để 
làm sạch chi tiết với tỷ lệ pha loãng với nước từ 1:10 
tới 1:20 

Ngâm chi tiết cho phép tiếp xúc thời gian ngắn, tác 
động nếu cần thiết, xả bỏ và rửa lại bằng nước sạch

ƯU ĐIỂM ỨNG DỤNG 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Làm sạch hoàn hảo cho các bề mặt cứng, tường và sàn.

Hỗ trợ loại bỏ vết lốp xe cao su trên sàn nhà kho và 
nhà máy

Có thể sử dụng để làm sạch và tẩy dầu mỡ của chi tiết 
trong quá trình gia công/ sản xuất

Lý tưởng cho việc làm sạch nhà máy và máy móc trước
khi bảo dưỡng và sữa chữa 

Lý tưởng cho việc làm sạch và tẩy dầu mỡ động cơ, các nhà 
máy công nghiệp nặng và thiết bị

Chi phí sử dụng thấp

Thích hợp cho nhà máy sản xuất, nhà kho và nhà  xưởng

Công thức gốc nước làm giảm lượng dung môi sử dụng.

Độ đậm đặc cao

Nhanh chóng loại bỏ các loại dầu mỡ từ bề mặt sàn khu 
vực sản xuất và nhà kho

Pha loãng với nước để tẩy dầu mỡ cho chi tiết, các bề mặt, 
nhà xưởng và thiết bị

CITROL có độ đậm đặc cao, pha loãng với nước với công nghệ vi nhũ tương 
cho mục đích tẩy dầu mỡ. Citrol có tính linh hoạt cao và có thể sử dụng để 
làm sạch chi tiết, máy móc, nhà xưởng, thiết bị, sàn và các bề mặt cứng khác.

Chất vi nhũ tương dùng làm sạch và tẩy dầu mỡ 
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Sức khỏe và an toàn tham khảo tài liệu riêng

Bảo quản ở nhiệt độ thường tại nơi khô ráo và thoáng khí

Underground RJB128G

Institute of Naval Medicine - Listed in BR1326

Nuclear Electric

Tránh tiếp xúc với da và mắt

Coal Industry Assessment No: 7745

Dubai Dry Dock Company

NHẬN DẠNG                                          Dạng lỏng

MÀU SẮC                                                Rơm

MÙI                                                           Mùi nhẹ

KHẢ NĂNG HÒA TAN                             Tan trong nước

S.G.                                                              1.04

pH (10%)                                                   12.2

ĐÓNG GÓI                                                 5 lít, 20 lít, 210 lít

DỄ CHÁY                                                     Không cháy

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

BẢO QUẢN

ĐỀ PHÒNG

CÔNG NHẬN & ĐĂNG KÝ

DỮ LIỆU KỸ THUẬT


